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Ref: Master în dezvoltare regională  
 
În perioada 17 – 23 iulie 2006, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, din strada Pestalozzi nr. 16, toţi cei interesaţi se pot 
înscrie la specializarea de studii postuniversitare de tip master „Economia şi 
managementul dezvoltării regionale”.  Cursurile sunt  deschise tuturor absolvenţilor de 
învăţământ superior, indiferent de profil, din ţară şi străinătate , iar admiterea va avea loc 
pe bază de interviu , în data de 27 iulie 2006, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice.  
 
Această specializare este adecvată unei cereri reale şi în creştere pe piaţa muncii din 
România, şi anume specialişti în domenii cheie pentru procesul de integrare europeană. 
Astfel, cei ce vor urma acest master vor dobândi competenţe şi cunoştinţe care pot fi apoi 
folosite în contexte profesionale diferite: elaborarea şi managementul proiectelor, 
managementul fondurilor structurale, evaluarea proiectelor, planificare strategică, etc.  – 
crescând astfel şansele pe care le are un absolvent al acestei specializări de a-şi găsi un 
loc de muncă în instituţii regionale, locale şi judeţene, sau în instituţii private.  
 
De asemenea, există şanse sporite pentru absolvenţii acestui master de a putea continua 
studiile către un nivel superior de specializare în ţară şi străinătate, cu şanse mari de 
integrare a absolvenţilor în reţele şi asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale. 
 
Strucurat pe doi ani de studiu, masterul „Economia şi managementul dezvoltării 
regionale” reprezintă un parteneriat unic în sistemul de învăţământ din vestul ţării – cel 
dintre ADR Vest şi Facultatea de Ştiinţe Economice, fiind o îmbinare între cunoştinţe 
teoretice şi competenţe practice, prin structura corpului profesoral – constituit din cadre 
didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi experţi de la ADR Vest.  

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Str. 
Pestalozzi nr. 16, 300115 – Timisoara, Tel: +40 256 592508, sau de pe adresa web: 
www.fse.uvt.ro/Master. 
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